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Seadusandlus

• „Taimetervise määrus“ - 2016/2031/EL

• „Kontrollimäärus“ - 2017/625/EL

• https://www.pma.agri.ee/index.php?id=10

4&sub=133&sub2=268&sub3=270

• Ülal nimetatud regulatsioonide 

otsekohalduvad alamaktid

• Taimekaitseseadus (uus redaktsioon)

• Ministri ja valitsuse määrused

https://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=133&sub2=268&sub3=270


Taimekahjustajad

• Karantiinsed taimekahjustajad

- Prioriteetsed

taimekahjustajad

• Reguleeritud

mittekarantiinsed

taimekahjustajad (RNQP)

• Kaitstavate alade (PZ)

karantiinsed taimekahjustajad



Mõisted

• kaubeldav ühik - väikseim kaubanduslik

või muu asjaomases turustamisetapis

kasutatav ühik, mis võib olla kogu partii

või osa sellest

• Lõppkasutaja – isik, kes omandab taimi

või taimseid saadusi isiklikuks tarbeks

väljaspool nimetatud isiku kaubandus-,

äri- või kutsetegevust



Mõisted

• Istutamiseks ettenähtud taimed - taimed, 

mis kavatsetakse jätta oma  kohale, 

mida kavatsetakse istutada või ümber 

istutada (plants intended to remain 

planted, to be planted or to be replanted)



Taimepassid

• Kõik turustatavad taimed ( istutamiseks ettenähtud 

taimed) ( v.a. jaemüügil lõpptarbijale) peavad 

olema varustatud taimepassiga

• PMA enam tavaolukorras taimepasse ei väljasta, 

ettevõtja peab taotlema taimepassi väljastamise 

õiguse  

• Taimepass väljastatakse iga kaubeldava ühiku 

kohta ning peab olema füüsiliselt sellele kinnitatud



Registreeritud ettevõtja kohustused

• Karantiinse taimekahjustaja avastamisel kohustus:

Teavitada tarneahelat

Taimed tagasi kutsuda



Registreeritud ettevõtja kohustused

• Arvestuse pidamine iga kaubeldava ühiku kohta (3

aastat) - peab võimaldama tuvastada kuhu taimed

tarniti

• Registreerimisel tuleb esitada ka info taimede ja

taimsete saaduste kaubatüübi, sugukonna,

perekonna või liigi kohta

• Eelnenud aasta andmete ajakohastatud versioon

tuleb esitada iga aasta 30. aprilliks.

• 15. jaanuari pindade esitamise kohustus muutub

kehtetuks



TP väljastamise õigust omava 
ettevõtja kohustused

• Teostab taimede kontrolli, dokumenteerib andmed

ja säilitab neid 3 aastat (alates taimede

tarnimisest)

• Määratleb tootmise kriitilised punktid ning peab

arvestust (3 a) punktide kindlakstegemise ja

jälgimise üle

• Tagab, et töötajad on koolitatud ja oskaksid

vajalikke kontrolle läbi viia

• Vabatahtlik - taimekahjustajate riskide juhtimise

kava



Ettevõtja kohustused

Ettevõtja ( kellele taimed tarnitakse) kohustused:

• Arvestuse pidamine iga kaubeldava ühiku kohta (3

aastat alates taimede tarnest) - peab võimaldama

tuvastada kellelt taimed tarniti



Ettevalmistamisel

• Uus majandustegevusteate vorm taimetervise

registrisse kandmiseks (liigid, perekonnad)

• Juhendid tootjatele (info taimekahjustajatest,

kontrollide läbiviimine, proovide võtmine)

• NB! Import ainult TRACES eelteatise alusel



Tänan !

Riina.koidumaa@pma.agri.ee


